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Incâ 4300 tone de cărbune...* r 
>1
*

In fruntea 
tutupop

Frontaliștii sectorului 
la Lupeni sînt pe drept 
socotiți cd mai buni de 
nă. Ei și-au terminat planul a- 
nual încă în ziua de 5 decern ♦

cuvînt-____  ♦
la mi- î

Toate obligațiile prevăzute 
In contractul colectiv au fost îndeplinite

In perioada care s-a scurs din 
atuul acesta, la mine Petrila s-au 
obținut însemnate succese pe ca
lea îndeplinirii angajamentelor 
înscrise în contractul colectiv. 
In numai 11 luni minerii din Pe
trila au extras 24.000 tone căr
bune mat mult decît angajamen
tul inițial prevăzut în contractul 
colectiv îndeplinindu-și astfel cu 
19 zile mai devreme planul de 
producție pe 1961. Majoritatea 
sectoarelor au reușit să se achite 
cu cinste de obligațiile ce le-au 
revenit pe anul 1961. De ex m 
piu, colectivul sectorului I, care 
lună de lună s-a situat în frun
tea întrecerii, a trimis industriei 
noastre socialiste cu 13.858 tone 
mai mult cărbune decît angaja
mentul prevăzut în contract. Cu
vinte frumoase se pot spune și 
despre minerii sectorului III ca
re și-au depășit cu aproape sută 
la sută angajamentul din con
tractul colectiv. Au fost dobînidi- 
te succese în îmbunătățirea cali
tății producției, creșterea viteze
lor de avansare în abataie si la 
lucrările de pregătiri. Conduce
rea exploatării s-a îngrijit șă 
creeze condiții tot mai bune i 
lucru 
timp 
voie, 
nelte
Cesare mecanizării 
miere.

In acest an la 
s-au obținut succese importante
în scoaterea brigăzilor de șub 
plani, s-au ridicat noi fruntași în 
întrecere/ socialistă. Dacă anul 
trecut în sectoarele 
erau numai 79 
producție, anul 
lor a crescut cu 
muncitori aflați
te 4200 din. el și-au îndeplinit 
angajamentele. Brigăzi de mineri 
cum sînt cele conduse de tova
rășii Cîșlaru Ioan, Nistoreanu 
Gheorghe, Bartok losif, Cucoș 
Gheorghe, Jurca Ioan au muncit 

" cu*-însuflețire ,ît» tot cursul, ana-., 
lut, ele și-au depășit cu 700-2500 
tone cărbune angajamentul a- 
nual, au obținut realizări impor
tante în privința reducerii consu
mului specific de exploziv și 
terial lemnos.

Rezultatele activității in 
ducție a colectivului minei 
trila sînt cel mai bine oglindite 
în corelația principalilor indici

ai planului, 
productivitatea muncii 
cu 3,2 la sută, .paralel 
au sporit și salariile 
lor.

înfăptuirea tuturor 
de plan a creat o bază sigură 
pentru realizarea aproape în în
tregime a angajamentelor social- . 
culturale. A fost îmbunătățită 
masa la cantină, s-au creat con
diții optime de locuit salariați- 
lor din căminele muncitorești, au 
fost sprijiniți un număr însem
nat de muncitori să-și îmbunătă
țească condițiile de locuit, s-au 
luat măsuri pentru îmbunătăți
rea protecției muncii. De aseme
nea, în acest an 681 de oameni 
ai muncii de la mină și-au pe
trecut concediile în stațiunile de 
odihnă de la munte și mare cu 
bilete distribuite * prin comitetul 
sindicatului, adică cu aproape 
300 mai mulțî decît în 1960. In 
anul acesta mai bine de 33.000 

fei' din bugetul sindicatului s-au 
cheltuit pentru organizarea de 
excursii colective, s-au organizat 
schimburi de experiență cu mi
nerii de la Brad și Teliuc, s-au 
revizuit instalațiile de Ia baia 
muncitorească, au fost distribui
te minerilor din abataje antido
turi. Dacă vizitezi astăzi mina 
Petrila, constafi cu satisfacție că 
peste tot domnește ordinea, sec
toarele și locurile de muncă sînt 
bine aerisite iar majoritatea a- 
batajelor sînt iluminate electric.

Realizarea aproape în întregi
me și la termenele fixate a obli
gațiilor contractuale, este urma, 
rea firească a activității rodnioj 
desfășurate de întregul colecții/. 
In anul acesta comitetul sindi
catului și conducerea exploatării 
au urmărit îndeaproape angaja
mentele contractuale și termenele 
de executare, au analizat articol 
cu arțițol.. în fiecare .cQri.Ș’.rlititig’je.- 
de producție trimestrială și u- 
neori chiar în ședințe lunare.

Controlul executării contractu - 
lui colectiv s-a desfășurat nu 
numai de către comitetul sindi
catului și conducerea 
și de toate comitetele 
de activul obștesc de 
tare și de numeroși 
tehnicieni, ingineri și funcționari.
Acest lucru a făcut ca în 1961 
contractul co'ectiv să fie urmă
rit punct cu punct, să fie tradu
se în viață obligațiile contrac
tuale.

Astfel, în timp ce 
a crescut, 

cu aceasta 
muncitori-

sarcinilor *

...Mai avem de extras pînă la 
îndeplinirea integrală a sarcini
lor de plan pe 1961“, anunța de 
curîrtd stația de radioamplifica
re a minei Vulcan. Vestea aceas
ta i-a mobilizat pe toți minerii, 
fiecare dorind să contribuie cu 
toate forțele pentru realizarea 
planului înainte die termen. De 
altfel, minerii de la Vulcan ob
țin' zilnic mai bine de 170 tone 
de cărbune peste plan în medie. 
Ei au dat de la începutul lunii 
pînă ieri dimineață mai bine de 
1700 tone dte cărbune peste plan 
din care aproape 1000 tone este 

 . In fruntea 
întrecerii pe mină.... sînt minerii
sectorului III care și-.au depășit
deja planul lunar cu 1470 tone 
de cărbune. Ei sînt Urmați de
minerii din sectorul IV al minei 
care au acumulat

cărbune 
repurtate 
al minei 
creșterea

peste plan, 
de harni- 

Vulcan au 
continuă a

In peri-

1 brie,, iar de atunci pînă teri ț 
! dimineață au extras peste pla- î 
: nul lunar mai 4ne de 980 tone 
; de cărbune cocsfficabil. In ma

rile frontale ale sectorului, la 
brigăzile conduse de Ghioancă

; Sabin, Spinu Petru,
' loan se obțin zilnic cîte 4,5—5
: tone cărbune, pe post. In tron- ,
; taiu'?t vest unde muncește bri- * 

ga-*-. ’~i Butnaru Victor se î 
fac ÎL—<«se pregătiri pentru |

; h <i « ia susținerea metalică f cărbune cocsificabil.
; cai stîlpi țip „Schwartz" și grinzi î 

'' în consolă, susținere care, în* 
" mine cu transportoarele blin- • 

date „Slask", va permite ex- « 
tragerea a două fîșii de cărbu- j 
ne pe zi.

l♦*
♦

e Ghioancă ț 
[, Ghioancă I

î

582 tone de
Succesele 

cui colectiv 
la baza lor
productivității muncii, 
oada trecută din decembrie în 
abatajele Vulcanului s-a muncit 
cu un randament mediu de 3,082 
tone cărbune pe post.

Aproape 
cărbune

1000 tone

într-o

acum

de

sec
ai mi- 

deți- 
. aceas- 

în
socia-

peste pian 
decadă
Colectivul 

torului III 
nei Petrila 
ne în luna
ta întîietatea 
întrecerea 
listă pe mină. A- 
vînd create con- 

muncă, minerii dincliții bune
abatajele cameră ale acestui sec
tor și-au sporit de pe acum pro
ducția zilnică la nivelul planului 
pe 1962. Ei au dat în prima de
cadă a lunii- aproape 1000 tone 
de cărbutie peste plan, întreaga 
cantitate fiind recepționată cu ca
lificativul : fără șist vizibil. La

. majoritatea .' abat» jștot ~ cameră 
din sector, îndeosebi la cele con
duse de Belu Sabin. Kando Ni- 
colae, Bartok Iosif, Enaclie Chi- 
riță se obțin zilnic 5 tone de 
cărbune de fiecare post prestat. 
Pînă la finele lunii, minerii sec
torului au hotărît, pe baza con. 
dițiilor actuale, să extragă peste 
plan cel puțin 2000 tone de căr
bune de bună calitate.

minerilor, să le asigure 1; 
materialele de care au ne- 
să le pună la dispoziție u- 
și îndeosebi utilajele не- 

lucrărilor mi-

mina Petrila

exploatării 
de fruntași în 
acesta numărul 

201. Din cei 1872 
în întrecere, pes-

4 '

ma.

pro- 
Pe-

minei, ci 
de seepe, 

la exploa- 
m un ci tori,

1
, Controlul calității scuturilor '
> cere multă pricepere și' îndemî- i 
I nare ■ din partea controloarelor ’ 
1 din cadrul „Viscozei" Lupeni. f 
1 Brigada de la controlul calității î 

din schimbul maistrului Albert <' 
r Magda, ca și cea din schimbul t 
. lui Moldovan Constanța își ~duce j 
J sarcinile la îndeplinire cu multă л 
) conștiinciozitate, nelăsînd
I treacă nici un scul de mătase ne-A 
i cohtrolai tjmeime
'î IN CLIȘEU: Brigada contro- ? 
V latului de calitate din secția 'de- I, 
л pănat în frunte cu Mic- Ioana \ 

șef a'brigăzii, Лп timpul lucrului.

1

La Lonea se pregătește 
revelionul!

Situația producției extrase de 
colectivul lonean- arată- clar : cî- 
teva zile doar și v.a începe’ noul 
an și la această mina..' Realiză
rile le cunosc toți minerii și prin 
munca.lor. dîrza le fac pe zi ce 
trece tot mai mari; Prima deca
dă s-a încheiat pentru colectivul 
acestei 
seamă, 
tone de 
re cel 
minerii
minei, sectoare care dau de mult 
cărbune în contul anului viitor. 
Ceea ce îi face să fie mîndri pe 
minerii din Lonea este calitatea 

z cărbunelui livrat preparațîei ca- 
j re, în această perioadă, a avut un 

procent de cenușă cu ,aproape 1 
la sută sub norma -admisă.

mine cu un succes de 
S-au dat peste plan 861 
cărbune, cantitate la ca
rnal mult, au contribuit 
din sectoarele I ăi V’ ale

nines11 din Vulcan au dezbătut cu entuziasm
i cifrele

Muncitorii;- inginerii și tehnicienii- 
de la mina Vulcan îndrumați de 
comitetul de partid al exploatării, 
au dezbătui cu mult entuziasm ci
frele de plin pe anul-1962. In Ca
drul adunărilor pe schimburi, co
lectivele sectoarelor au analizat pe 
larg realizările obținute pe anul 

. 196b și,- pe '-baza sarcinilor' spo
rite pe anul 1962, au stabilit căile 
pentru ' înfăptuirea obiectivelor pu
se de cel de-al III-lea Congres 
al P.iMiR. în fața industriei- carbo
nifere. - —
1 P^-itr-u ca acțiunea de prelucrare 

■ a. cifrelor-de plan pe 1962 să se 
desfășoare cu succes, să cuprindă 
întreaga, masa .de muncitori, comi
tetul de partid a convocat din 
timp. într-o, ședință _ birourile or
ganizațiilor de bază, comitetul sih- 
dicatdlbi 'și do'mitetul U.T.M.1 pre- 

. cum . și conducerea- exploatării și 
I conducerile sectoarelor pentru a 
ț. stabili măsurile necesare asigurării

desfășurării cu succes a dezbaterii 
sarcinilor de plan. După ședință 
au fost formate- comisii pe sectoare 
pentru întocmirea referatelor des
pre realizările pe 1961 și sarcinile 
de viitor, precum și a planurilor 
de măsuri ■’ tehpico-organizatorice. 
Măsurile 'luate au asigurat ca la 
adunările pentru dezbaterea cifre
lor de plan să participe întreaga 
masă . de muncitori.

La adunările de prelucrare a ci
frelor de plan, minerii din Vulcan 
s-au prezentat-cu un 1 ilanț bogat 
de1 realizări. Ei și-au depășit sar
cinile de i plan cir peste 32.000 tone

de plan pc anul 1962
și-au realizat sarcinile, restul 
mînînd șub plan. Aceasta se 
torește faptului că conducerile 
toarelor, unele cadre tehnice, 
acordă ajutorul necesar brigăzilor 
rămase sub plan. Spre exemplu, 
tov. Simon Arcadie, maistru mi
nier, răspunde de brigada tov. Pir- 
vu Ștefan, tov. Dan Tiberiu mais
tru miner principal, răspunde de 
brigada tov. Jurca Emil, iar tov. 
Stoenescu Octavian, maistru minier, 
de brigada tov. Hîncu Mihai.1 Bri
găzile de care răspund acești teh
nicieni de peste 5 luni nu și-au 
realizat sarcinile de plan.- Ce aju
tor au dat ei brigăzilor de care 
răspund ? In adunări s-a arătat 
că, acești tehnicieni, ne fiind trași 
la răspundere de către conducerile 
de sectoare, nu-și îndeplinesc sar
cinile. Tov. Pădureanu Simion, șef 
de brigadă de înaintări în sectorul 
II, a propus ca din 5 în 5 zile si
tuația brigăzilor rămase sub plan 
să fie analizată de conducerile sec
toarelor și șă se ia măsuri pentru 
ajutorarea lor.

O altă lipsă care a fost ana
lizată este slaba disciplină a unor . 
muncitori. Pe 1 
fost criticați salâriații Adam Ni- ji 
colae, Lungu Dumitru, J 
Mihai, Dima Păun, 
tantin, Jitea Petru și alții care în 
cursul acestui an au făcut zeci de 
absențe nemotivate. Acte de indis
ciplină se comit și de către unii 
artificieri și maiștri. De exemplu,

IOAN CARPEN 
secretar al comitetului 

de partid — mina Vulcan

cărbune, au realizat peste 1.300.000 
lei economii, au dat o producție 
de calitate, cu 2 la sută mai pu
țină cenușă față de procentajul - ad
mis. Două din sectoarele minei, 
respectiv sectorul III și sectorul 
VlII-investiții și-au îndeplinit îna
inte de termen planul anual pe 
1961

Realizările colectivului exploată
rii, s-a subliniat în adunările pen- 
ttu prelucrarea cifrelor de plan,, se 
datoresc în mare măsură muncii 
politice desfășurate' de agitatorii 
organizațiilor de partid, de toți co
muniștii pentru mobilizarea mine
rilor la îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan, la îmbunătățirea 
calității producției și realizarea de 
economii.

Cu prilejul adunărilor de dez
batere a sarcinilor pe anul 1961 
minerii s-au oprit cu atenție așu- 
pfra neajunsurilor ce mai există în 
activitatea exploatării, asupra mă;* 
surilor ce trebuie luate pentru îm
bunătățirea muncii de viitor. Un 
subiect care a ocupat un loc im
portant în~ cadrul dezbaterilor, a 
fost ridicarea tuturor brigăzilor 
la.plan.. Un număr destul de mare 
de brigăzi nu-și realizează lună de 
luna sarcinile .de plan. De exem
plu, în luna noiembrie din cele 61 
brigăzi ale exploatării doar 36

Z. ȘUȘTAC

bună dreptate au ? „ „ ... ,
d»... ÎL ’ Deși tinăr, Bercea Nicolae
Martinică < este șeful unei echipe de bobt- ? Mninr! Iz* A D F ГІК*—Cojoc Cons- 7

5

(Continuare în pag. 3-a)

na tori la A.C.R.E. Vulcan. De
se sînt cazurile cînd bobina
torului Bercea i se încredin
țează lucrări speciale care cer 
multă pricepere din partea Iul.

Iată-1 preocupat - de rebobi- 
narea unui rotor de 20,6 kW„

< ___ .
j



2 STEAGUL ROȘU

numai
Timpul friguros nu i-a împie

dicat pe iubitorii fotbalului să 
fie șt duminică prezenți din nou 
pe stadion. înarmați cu multă 
răbdare, cu căciuli și cojoace, ei 
au înfruntat cu strășnicie frigul 
care și-a cam arătpt fata de iar
nă. Și trebuie spus că nu au 
>vuț ce regreta pentru că în tim
pul celor 90 de minute de joc au. 
avut foarte multe momente de a- 
devărată tensiune care i-a încăl
zit destul de „tare".

In meciul de duminică au por
nit în întrecere două echipe de 
fotbal de categorie diferită Jiul 
— C.F.R. Timișoara, dar de for
țe aproape egale, contînd pentru 
cupa ,,30 Decembrie" la fotbal. 
Așteptările nu au fost înșelate. 
Cele două echipe au furnizat un 
joc frumos, în viteză și cu pase 
Ia țintă în ciuda terenului greu, 
•desfundat, complet acoperit de 
noroi și care <fe fapt a consti
tuit adversarul nr. 1 al jucă
torilor ambelor echipe. Acțiuni 
rapide și momente dificile s-au 
creat la ambele porți, s-au tras 
numeroase șuturi puternice și 
fulgerătoare (din păcate unele pe 
Ungă poartă) înaintașii echipe- 

. lor au furnizat un joc sportiv, 
disciplinat și corect de-a lungul 
meciului, așa dar s-a făcut to
tul pentru un adevărat spectacol 
fotbalistic. Cu toate acestea, un 
factor de multe ori hotărîtor 
pentru victorie — voința și am
biția — s-a simțit mai "puțin con
stant pe teren, fiind împărțit pe

1 reprize între echipe. De ce spu
nem aceasta ? Pentru că Jiul a 

"jucat aoar în prima repriză la 
șdevărata sa valoare cînd dealt
fel a șî înscris die trei ori, slă
bind jocul în repriza secundă, 
iar C.F.R. Timișoara, după un 
joc mediocru în prima parte a 
meciului, în cea de-a doua a de
monstrat că pe lîngă tehnică mai 
posedă și multă voință, reușind 
si reducă din handicap.

mat ve- 
practica 
ce timp 
jucat ca 
timp de

Pare-se că e o lacună 
die a echipei Jiul de a 
joc de o repriză. După 
de 35 de minute Jiul a 
la „carte” înscriind în 
11 minute trei goluri de toată 
frumusețea, spre sfîrșitul repri
zei a slăbit ritmul jocului obli- 
gîndiu-1 pe Gram să se întrebu
ințeze serios pentru a clarifica 
situații dificile.

In această parte a jocului în
tre compartimentele echipei Jiul 
a fost o legătură perfectă. Interii 
au venit în sprijinul apărării, 
iar cei doi halfi au participat la 
atacurile înaintării. Apărarea a 
fost sigură și a intervenit în
totdeauna la timp iar cele două 
extreme și în special Ciornoavă 
au produs adevărate momente de 
panică la poarta adversă. Mai 
puțin inspirat a fost Pavlovici 
care a alergat tot timpul, făcînd 
de prea multe ori contact cu pă- 
mîntul, și căutînd să dribleze 
pînă și portarul, rattnd astfel o- 
cazii bune de a mări scorul.

Se spera ca după pauză, așa 
cum dealtfel le indicase și an
trenorul Remenyi, jucătorii de la 
Jiul vor continua să atace, ridi- 
cînd scorul. Dar mulțumiți de 
scorul din prima ’repriză (3—0) 
jucătorii petroșăneni slăbesc rit
mul, încep să dribleze prea mult, 
se pierde legătura dintre com
partimente și ca urmare echipa 
la . fel ca și spectatorii sînt pușî 
Ia grea încercare.

Echipa timișoreană își orga
nizează mal bifte jocul, reușește 
ș8 reducă din handicap și nu 
mult a lipsit să mai înscrie și 
alte puncte. De-abia spre sfîrșit 

și-a revenit și și-a 
că meciul se joacă

rilor de o repriza ? Considerăm 
că cauza principală este înfumu
rarea Și subaprecierea unor ad
versari, deoarece astfel de atitu
dini s-au observat numai atunci 
cînd echipa conduce la diferență 
de goluri. Atunci cînd nu ore 
acest avantaj ea a luptat în a- 
celași ritm timp de 90 de minute. 
Or în configurația unui clasa
ment, golaverajul își are și el 
partea lui hotărîtoare. Jucătorii 
noștri să nu uite nici acest lucru.

Și acum iată autorii golurilor: 
Ciurd>ărescu min. 6. Gabor min. 
11 și Pavlovici min.
Jiul și Gherghel min. 75 pentru 
C.F.R. FORMAȚIILE 
Gram (Zamfir) — 
(Frank), Tîlvescu, Cazan 
kas, Crișan — Manea, Ciurdă 
rescu, Pavlovici, ■ Gabor (Melin 
te), Ciornoavă. C.F.R. TIMIȘOA 
RA : Udrea — Gali, Feniați, Ra 
dici — Dragoș (Țigăniuc), Ste 
pan — Gerghel, Țigăniuc (Ser 
fozoj, Fodor, Surdan, Manciu

17 pentru

JIUL :
Romoșan

Far-

Cel de-al V-lea turneu international 
de șah al It P. Komîne

Scăpat in lider autoritar după 
primele runde, maestrul Bilek (R 
P. Ungară) își vede în aceste ore 
amenințată serios poziția de către 
Stein, (U.R.S.S.), Malich (R. D. 
Germană), ți de romînii Mititelu 
și Radovici. Se poate spune că ceea 
ce caracterizează actualul turneu 
este deosebita .combativitate a ce
lor 13 protagoniști care, indiferent 
de locul pe care-l ocupă deocam
dată în clasament, îți dispută cu 
deosebită ardoare șansele 
partidă.

Partida dintre maestrul 
și maestrul internațional 
avut o desfășurare dramatică. De 
la primele mutări, Stein inițiază un 
atac tăios care culminează cu sa
crificiul „calității" la mutarea 19

-----------------0

în fiece

Mititeit
Stein a

în cate maestrul sovietic a oferit un 
turn pentru un cal. Mititelu a pri
mit sacrificiu], sacrifidad la rîndul 
sau la mutarea 25 un nebun pe 
care insă și-1 r<--c£ftîgc& cu avantaj 
pozițional la mutarea 28. Din acest 
moment, inițiativa trece de partea 
șahistul romîn care mai cîștigâ 
un pion ajungînd intr-un final a* 
vantajos, care se soldează, după 
efectuarea a 59 de mutări, cu vic
toria sa.

A fost o partidă frumoasă care 
a prilejuit țahistului romîn o vic
torie de prestigiu.
In runda а ѴІПа disputată dumi

nică s-au înregistrat următoarele re
zultate: Bilek—Drimer 1-0; Geor
gescu — Stein 
Radulov 1—0; 
lich remiză.

0—1; Radovici »- 
Gheorghiu — Ma-

La tenis de masă

Jucătoarele romînce aii

a demonstrat și în

echipa Jiul 
dat seama 
timp de 90 de minute.

Așa cum
alte 'meciuri, echipa Jiul este o 
formație matură, talentată, cu 
mțilte resurse fizice și morale. 
Care este atunci explicația jocu-

C.COTOȘPAN

VARȘOVIA (Agerpret). Dumini
că seara în sala Legi a din Varșovia 
s-au încheiat campionatele interna 

1 ționale de tenis de masă ale R.P. 
Polone la care au participat jucă
tori și jucătoare din 7 țări. Un fru
mos succes au obținut jucătoarele 
noastre Maria Alexandru și Geta 
Pitică care^ău ciștigat proba de 
dublu. Campioanele mondiale au 
prestat un joc eficace învingînd în 
finală, cu scorul de 3—1, perechea

©

obțin:./ 
succese în Polonia др

Kunz Kalveit (R. D. Gt&uană). Ia 
proba de dublu mixt Geta Pitici 
împreună cu Polakovici (R. S. Ce» 
hoelovacă) au cucerit primul loc, 
întrecînd in finală cu 3—0 pe Kal
veit, Schneider (R.D. Germană). 
In finalele probelor de simplu s-au 
înregistrat următoarele mul tare : 
masculin : Kalinski (R.P. Polonâ)- 
Pleuse (R.D. Germană) 3—2 ; fe
minin : Mathe (R. P. Ungară) — 
Maria Alexandru (R.P.R.) 3—0.

Meciuri amicale de fotbal
Reșița Minerul Lupeni 3—0< C-S.O. Craiova-Dinamo Pi-

3—0; Dinamo Bacău-C.S.M.S. Iași tețti 2—0; C.S.M Brăila-Știiața 
3—1; C.S.O. Baia Mare^ȘtHnțs Gidați'5—T ;"Poiana Qmț>iiia*Me- 
Cluj 1—4; Prahova Ploești-Trac- talul Tlrgoviște (tineret) 6—0. Di* 
torul Brașov 0—1; Industria Sir- namo Galați-Rapid București 1**2; 
mii Qmpia Turtii-Aritișnl Turda C.3.M. Crișaoa-U.T-A, 2*1,

—-........O

PE SCURT • PE SCURT

•C-

Goluri multe la Aninoasa
Intîlnirea de fotbal, din cadrul 

Cupei R.P.R. ediția 1962, dintre 
Minerul Aninoasa și Minerul 
Vulcan a dat loc la o dispută 
Otrză. Jucînd pe teren propriu, 
aninosenii porneau favoriți. Pro
nosticurile precum și speranțele 
suporterilor echipei gazdă au

fost confirmate și pe teren. Flu
ierul final al arbitrului a con
sfințit victoria, și încă la scor, 
a echipei din Aninoasa: 5—2. 
Spectatorii au plecat de la sta
dion mulțumiți. Au văzut goluri 
frumoase și multe, care s-au do
vedit antidot bun împotriva fri
gului de decembrie.

Clișeul de țață amintește de 
spectaculoasele întreceri de schi 
din anul trecut. Acum, munții în
cep să-și îmbrace din nou cușma 
aibă de лее, iar schiorii se vor 
întrece in curind pe pîrtiife a- 
lunecoase.

ЕлЫра de fotbal Științe Timi
șoara, aflată în turneu lit R. D 
Germani, « susținut sîmbătd si du 
•ninici două meciuri : cu Gbemie 
Holte (1—1) ți at Aufbau Magde- 
burg (0—2).

☆
După consumarea a 15 runde, 

in campionatul de țab al U.R.S.S. 
conduce marele maestru Boris Spas
ski cu lififi puncte și o partidă а- 
ndnată. El este urmat de Polu- 
gaevski 9% puncte (o partidă amî-

notă), Holmov 9l/j pmacta; Ansr- 
bacb 9 puncte, Bronștein fi Ttdttta- 
nov ev cite puncte fiecare.<r

EcMpa selecționată de fotbal a 
R.P. Ungare și-a început turneul îți 
America de sud întâlnind la Santia
go reprezentativa Chite, fotbaliștii 
chilieni cure au fost învinși pe teren 
propriu de echipa U.R.S.S. (1-0 
eu repurtat de data aceasta o sn?“ 
pringitoare victorie cu scond de 
5—1 (2—0).

Licoarea salvatoare sau cronica 
unor intîmplări care incă se repetă
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CAPITOLUL INTII — Tovarășe inginer sînteți în 
' ședință f

— Nu, nu sînt. Aveam de 
lucru cu niște subalterni.

— Păi portarul spunea că sînteți 
în ședință.

— Ba, ceva ședință este. Dur, 
mă rog, despre ce este vorba ?

— Doi tovarăși mineri au vrut 
să vina să vă întrebe de ce nu 
merg autobuzele. Portarul nu le-a 
dat voie.

— Dar cum si le de-a voie T Ce 
ar însemna dacă la toți cere 'aș
teaptă autobuzele, le-ат veni ideea 
să vină aici să întrebe fî...

— Uitați cum stă chestiunea. Cei 
doi tovarăși au plătit abonamente 
pe autobuz, Șt pretind să meargă 
cu autobuzul-

— Dar cum să meargă autobu
zele daci nu avem benzină! Cej 
să-i duc eu in spate i

— Atunci de ce nu spuneți sute
lor de oameni care stau in stalie, 
așteptînd ore întregi autobuzele?, 
să nu mai piardă timpul. Purtați 
răspunderea, tovarăși de la f.C.O-, 
pentru acest lucru.

— Pot să aștepte. Competrplul 
e de vini că nu di bengină. Ei șă 
răspundă l

— Tovarășul director du e aici, 
a spus portarul de la l,Q O. celor 
doi twariți. E aici rmmai ingi- 
nerid șef Haidâu.

— Mergem ia dînssd. Vrem să 
vedem de ce nu merge autobuwd.

— Păi... dînstd... nu se ocupi cu 
treburi din astea— De altfel nu pu
teți merge sus că e în ședință.

FOILETON
•♦♦••♦♦♦♦♦•♦♦♦♦♦♦•♦♦♦•♦о»»

— Totttfi, vrem să ne lămureas
că cineva care e cateza I

— Nu se poate. Toată lumea e 
în ședință. '

CAPITOLUL TREI

în care liniștea inginerului șef 
e tulburată pe alte căi și lucrurile 
totuși au se lămuresc. i

Dacă tntîmplarea s~ar fi petre
cut în secolul al XVIll-lea cînd li
niștea birourilor nu era tulburată 
de zbîrmitul telefoanelor, celor doi 
călători le-ar fi crescut bărbile aș
teptînd la porțile castelului și tot 
n-ar fi fost primiți. Paznicii por
ților ar fi fost îndeajuns. Dar, ab, 
zbîrnîie telefonul l

8
8
8 o

8
8

VA FI O ACTIVITATE BOGATA 
PE GHIAȚA ?

na trecută. Un grop de sportivi 
printre care se numără Arde- 
leanu Victor, Patuieanu V., ing. § 
Zmaranda Nicolae, Vinași Au
rel, Pop Petru, Kovacs loelf, 
Smărăndescu, ing. Volculescu, 
Gherghef!, Vejdef și alții a dat 
tonul. Apel numărul hocheiștl- 
lor șl patinatorilor a crescut. 
Rămitie doar ca noul colectiv al 
secției pe Valea Jiului ales în 

conferința U.C.F.S. Petroșani șl 
din care fac parte Ardetear» Vie- 8 
tor I de la Lupeni, Mogoș I., de ° 
la Petrila, Smărăndescu l„ și o - - -
Patuieanu V., de la Petroșani o.rfe ,de. cetățeni care așteptau

„ „ „ , .„ .. . . . „ autobuzul, indTr’-urînă^.tf cure ht-
să pășească hotărit înainte P® 8. , qG
drumul... lucios al gheții nete- n 
zit anu] trecut.

LA HOCHEI
lată o întrebare pe care o pun 

Iubitorii crosei $1 pucului. Și a- 
creași întrebare și-o pun toți 
care odată cu apropierea sezo
nului de iarnă Iși pregătesc pa
tinele.

încă in 1959 un grup de spor
tivi dornici de a Înjgheba o e- 
chipă de hochei a muncit pînă 
și-» văzut visul împlinit Și 
munca acestor sportiv) n-a fost 
ușoară, au intlmpinat greutăți 
cu echipamentul, gheața, timpul 
și organizarea.

Azi insă ei răsuflă ușurați, 
căci prin intermediul C.C.S. și 
ai Federației romîne de hochei 
au primit banii necesari pentru 
echipament. Azi in magazia 
sportivă a preparației din Lu
peni, există material sportiv de 
iarnă modern și suficient pentru 
a îmbrăca trei echipe.

începutul a fost făcut în iar-
ooooOOOOOOOOOOOOO сооооооооосооо.

4 . . . >

Secția de hochei pe gheață 
a asociației „Preparatorul” 

Lupeni
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în care se arată cum doi călători 
își pierd răbdarea așteptînd auto
buzul și pornesc pe jos să găsească 
răspuns la întrebarea : Care este 
cauza ? , " ’" ’

Bineînțeles înainte de a-și pierde 
răbdarea, tovarășii Nistor Nicolae 
fi Pali Eugen, muncitori mineri 
la mina Petrila se saturaseră aș
teptînd în Piața Victoriei din ora
șul Petroșani. I-a exasperat două 
lucruri: pe de o parte se apropia 
ora intrării în șut și mai inlîrzia- 
seră de cîteva ori așteptînd în sta
ție, iar pe de altă parte, nu vedeau 
nici un autobuz trecind măcar în 
partea opusă cu care, la întoarcere, 
ar fi putut merge la Petrila, la 
lucru. S-au desprins din grupul

autobuzul, indreptîndu-se spre bi~ 
---- ---— cu abonamentele in 
mină, pentru care plătiseră cite 
de lei, ca să ceară lămuriri.

CAPITOLUL DOI

25

din care se vede cum un portar 
și-a făcut datoria pînă la capăt, 
nelăsînd că liniștea șefului său să 
fie tulburată.



T STEAGUL ROȘU s

towitetul de secție
întrecerii

Din experiența de pînă acum 
nt^am convins că îndeplinirea 
sarcinilor de producție depinde 
în bună măsură de felul în care 
organele sindicale se preocupă 

„de mobilizarea maselor largi de 
-oameni ai muncii pentru îmbu
nătățirea procesului de producție. 
Organizarea și conducerea între- 

. cerii socialiste. De aceea, comi- 
ietul secției sindicale din secto
rul I al minei Lonea, îndrumat 
de organizația de partid, a aeor- 

. dat anul acesta o mare atenție 
antrenării unui număr tot mai 
sporit de mineri în întrecerea so
cialistă. "Brigăzile din abataje, 
precum și cele de la pregătiri 
sînt taâte în întrecere pentru o 
productivitate sporită și o pro
ducție din ce în ce mai mare și 
de bună calitate. In zorii zilei 

: de 24 noiembrie, colectivul de 
muncitori, tehnicieni și ingineri 
din sectorul nostru și-a îndepli
nit integral sarcinile planului de 
producție pe anul 1961. In acest 
fel noi am reușit să ne situăm 
pe primul loc în întrecerea so
cialistă, cîștigînd drapelul de 
sector fruntaș pe exploatare.

La succesele obținute a con
tribuit întreg colectivul de muti
că lectorului. In tot cursul «- 
nuluL s mod deosebit s-au evi- 
denți*r4ninerii din brigada tov. 

~ Berindei Aurel, care pe lîngă 
faptul că au trimis la ziuă sute 
de tone cărbune peste plan, au 
realizat în ultimele 6 luni econo 
mii de material lemnos și ex
ploziv în valoare de 19.048 lei. 
Frumoase sînt și realizările ml- 
merilor din brigada tov. Burdea 
Nîeofae, сате în: a doua jumătate 

*a anului au extras mai bine de 
600 tone cărbune peste plan, rea- 
llztnd totodată economii de ma
teriale de 20.230 lei. Nici briga^ 
da lui Bălănescu Mănăilă nu a 
rămas de plutonul fruntașilor. 
Calitatea producției, reducerea 
consumurilor specifice de mate- 

i riale, au stat mereu în centrul 
.j atenției minerilor de aici, care 

din luna iulie și pînă în prezent 
t au reșlizat economii de 18.131 
î lei.

Ce anume am făcut să ajun
gem la aceste succese ? Răspun- 
suljptete următorul: încă de la 

| înc£ktal anului am desfășurat 
' o activitate susținută pentru dez
voltarea întrecerii socialiste. In 
această privință am activizat 

jjrupele sindicate, am desfășurat 
o susținută muncă de lămurire 
de la om la om. am îndemnat 

1 - brigăzile de mineri să folosească 
rezervate interne existente tn 
Scupui* depășirii planului de pro
ducția, îmbunătățirii calității șl 
reducerii prețului de cost.

- Împreună cu conducerea sec- 
- totului am stabilit ca defalcate* 

lunară a planului de producție

CAPITOȚUL ȘASECAPITOLUL PATRU

ua care lucrurile iau o altă în 
cooătucă și o subalternă isteață cau
tă să-și apere șeful cu o voihă de 
spirit, iar șeful transporturilor po
ne capăt ia toate.

tirazfua! Sufletul vist al mtrtoa 
retor. mirosul ei di vieți șosele- 

~lbd. Firi ea distanțele cresc, devin 
uriașa, tar autobuzele amorțesc în 

' gureșe. lățind atîția oameni, de 
toate nrsttle, să aștepte. la să ve 
dem ca spune Comțsetrtdul !

\ — Avem îtmzină, tovarăși. Azi
dimineață (și asta era în dimineața 
Zilei de 6 decembrie] am distri
buit peste 15ЛЮ0 litri benzină 
Dar cisterna l.C.O. a venit abia la 

' oră 9. Aaun avem în gară alte 
două t agoane de bem^»ă și voni 

‘ continua să listribttir- — spunea 
tov. Peti, șeful depozitului Com- 
țetrol Petroșani. Tot tov. Peti, a 
arătat că mai inmate eră un alt 
șofer pe cisterna l.C.O. care se 
prezenta primul la benzjnâ dimi 
neața. Actun e alt șofet, cară vine 
boierește. Daci ar fi venii de di- 
miueați, cu siguranță autobuzele 
ar fi Cutat circula!

Citeva secunde mai tlrgfu. te- 
-itfpiud gjbirnîi din nou in biroul 
i tovarăși,1,,; ițifr Haldă».

— Nu e aici. pțțțat, а г^рцт

organizatei iii 
In «actor
pe locuri de muncă șă se facă 
de fiecare dată cu cei puțiti -3—4 
zile Înainte® consfătuirii de pro
ducție. Odată ce fiecare brigadă 
a fost înștiințată de sarcinile pe 
luna următoare, membrii comite
tului de secție sindicală împreună 
cu conducerea sectorului s-au în
grijit să asigure minerilor con
diții optime de lucru, să-i ajute 
atunci cînd înțîmpinau unele 
greutăți în muncă.

De asemeafca, în ședințele a- 
vute cu maiștrii mineri s-au sta
bilit măsuri concrete pentru a- 
provizionarea la timp a brigăzi
lor cu materiale și vagonete goa
le, s-a indicat ca aceștia să stu
diere mai atent rezervele inter
ne, care puse in valoare sâ ducă 
la sporirea realizărilor sectoru 
lui. Iată un exemplu în această 
privință : ia începutul anului co
lectivul sectorului nostru și-a luat 
angajamentul să extragă 5000 
de tone cărbune peste plan. A- 
cest angajament a fost îndepli
nit încă la dat» de 1 iunie a. c. 
Nu ne-am mulțumit însă cu a- 
ceasta. Analizînd posibilitățile și 
rezervele țțe care dispunem, ne-am 
sporit angajamentul cu încă 2000 
tone, cu toate că în ultima vre
me din cauza adîncirii puțului 
am lucrat numai în două schim
buri. Prin -efortul depus de în
tregul colectiv am reușit să ne 
achităm cu cinste de angajamen
tul luat, realizînd în același timp 
însemnate economii lai prețul de 
cost al producției.

Succesele îmbucurătoare reali
zate în ceea ce privește îndepli
nirea angajamentelor se datoresc 
și faptului că In consfătuirile de 
producție atît ale grupelor sindi
cate. cit și pe sector, se discută 
cu însuflețire probleme legate de 
producție, se acordă o mare a- 
tenție rezolvării propunerilor fă
cute de muncitori. Cu prilejul 
consfătuirilor de producție ne în
grijim1 ca în referatul pe care îl 
prezentăm să fie oglindite reali- 

. zățitej , felul cum grupele sindi
cate își îndeplinesc angajamen
tele luate, se evidențiază . acei 

■care s-au ridicat în fruntea. în
trecerii socialiste și mai alea me
todele lor de muncă. Fotogra
fiile cîștigătorilor întrecerii se 
afișează cu regularitate pe pa
noul de onoare.

ȚinîHd cont de sarcinile impor
tante puse în fața minerilor de 
ce] de-aî IH-lea Congres al parti
dului, pe vom preocupa de îmbu
nătățirea continuă a organizării 
întrecerii socialiste pentru a <?h- 
ține și în anul Viitor succese im
portante în procesul de produc
ție.

PETRICA MIHAI 
președintele comitetului 

secției sindicale din sectorul I 
al minei Lonea

tovarășii Tudor. Dar p^tru ce-l 
căutați?

— Vrem să știm de ce nu merg 
autobuzele !

-— Bbei. ești în urmi cu poiitica 
tbvarișe. Ctun să umble autobu
zele duci mfi banani f V-a 
sfiK-o, mi se pare fi tovarășul in
giner șefi

~ Afleți tomndșe ța este ben 
gini...

— Cum, e benzină 1 Venifi to
varășe la telefpn, vorbiți dumnea
voastră. Ви nu mai înțeleg! Auzi 
Că e ben^ni I

Receptorul fu preluat de totmră- 
șui Pavel Grigore șeful secției 
iiansporturî auto din cadrul l.C.O.

— Nu в benzină tovarășe. Nu 
e. Tovarășul Peti de la Compatrol 
si nu mai umble cu prostii.

— Dar unde e tovarășul inginer 
șef, si vorbească dintâi си Сот- 
petrolul, ca să limpezim lucrurile.

— E plecat la Lupeni.
Intr-adevăr, inginerul șef ple

case. Dar nu pe jos, că e incomod. 
Nici călare, ca in evul mediu. Tim
pul fiind rece și- umed, nu era 
prielnic pentru călărie. Plecase cu 
mașina, care trăsese la scară cu 
rezervorul doldora de benzină.

CAPITOLUL CINCI

în care se va vedea com au evo
luat lucrurile după ce ele au foșt

>
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Șai îndrumarea permanentă a $ 

organizației de partid și mobilizat 5 
la întrecere de organele sindicale } 
colectivul reviziei de vagoane ! 
C.F.R. Petroșani și-a îndeplinit J 
planul anual, ta toți indicii, încă >

ț la data de 30 noiembrie, deci cu
< 31 de zile mai devreme.

Ih acest un s-a îmbunătățit ca- 
l litutea reparațiilor atît cu detașa-
c aoooooooooooooooooooeeoooaooooooooo 

Un succes al
! muncitorilor ceferiști 
/ eeoeeoooaeeoeoeeeeooeeeoeeeeeoooooc 
( re ât și fără detașare. S-a dat o 
i deosebită atenție la pregătirea tre- 
? moților, spre expediere.

La obținerea acestui succes
> contribuit întregul colectiv, evi- ;
< deniiindu-se în mod special șefii > 
' de tură Neață Gheorgbe și Sutană 
? loan, lăcătușii de revizie Mănescu' 
' Petre, Ursu loan, Great Petre,.
1 Vîrzab Vasile și Manea loan, lă- 
icătușii Cazan loan, Cigbirean Pa- | 

vel, Pițiga Mibai și Ardeleana Pe- ; 
tre de la atelierul de reparat val-1 
ve de distribuție, lăcătușii de. re- l 

> parații Raica loan, Coman Nico- ? 
' Ine și Mihaly Ștefan, ungâtorii 1 

Buza Petre, Danciu loan și Stînca > 
Grigore.

Luînd ca bază realizările aces- j 
lut an și ținînd seamă de puterea 
de muncă a întregului colectiv, 
conducerea reviziei de vagoane 
și-a luat angajamentul ca planul )

î 
t

z
? /»”« VCV P'ne-rw»- <
> pe 1962 să-l depășească cu 2 la ) 
î sută deși față de 1961 este mai } 
, mare cu 1 la sută.
> >

1. CRIȘAN 
corespondentг

In sala, de pontaj de la mina Heț se află o expoziție care a* 
rrrintește tinerilor mineri condițiile neomenești de muncă ale mi
nerilor în trecut?

Intr-o parte a vitrinei se află expuse uneltele rudimentare fo
losite în trecut, iar în cealaltă cele mai noi mecanisme miniere, 
transportoare, perforatoare, care vorbesc de la sine despre apli
carea pe o scară tot mai largă a tehnicii moderne in extracția căr
bunelui.

IN CLIȘEU: Agitatorul Poc ora Dionisie și vagonetarul Ber- 
caru Dumitru în fața vitrinei-expoziție.

lăsate o după-amiaaâ $i o noapte 
să se cristalizeze, să se contureze, 
pentru ca apoi să răbufnească dis- 
de-cHmineață cu o forță nouă.

— Aici inginerul șef Haidău. Ați 
spus ieri că la Competrol e benzi
nă.

— Da, a fost.
— Nu există. Si mergem la 

Competrol și să lămurim lucrurile.
— Să mergem la Competrol și 

să lămurim lucrurile.
Cronicarul n*a putut ține piept, 

cu însemnările, discuțiilor aprinse 
care s-au purtat la Competrol.

•— Nu ne dați benzină, nu vă 
faceți datoria — spunea tov. Hai- 
dau.

— Dumneavoastră nu veniți du
pă benzină la timp — spunea tov. 
Peti. Dacă problema transporturilor 
m-ar sta la inimă, cu siguranță că 
ați fi avut benzină și cetățenii nu 
și-ar pierde timpul prin stații!

S-au spus cuvinte puțin măguli
toare și la adresa gării C.F.R. Pe
troșani, care de multe ori intro
duce cisternele la pompele de des
cărcare cu 12 și chiar 24 de ore 
întîrziere, in timp ce in oraș lip
sește benzina !

Umil Ui hl(» и 
tiflele № piu

(Urmare din pagina l-a) 

artificierul Meciu Valentin a făcut 
4 absențe aemotivate, Sicomaș Ti- 
b.eriu, Popescu Ioan, Носа Iul iu din 
sectorul III nu se interesează de 
aprovizionarea brigăzilor' de mi
neri, nu se preocupă de respectarea 
N.T.S. întărirea disciplinei în pro
ducție va trebui să preocupe în mod 
deosebit pe viitor organizațiile de 
partid, sindicat și U.T.M.

Minerii din Vulcan au primit cu 
viu interes cifrele de‘plan pe 1962. 
Ele sînt mult sporite față de anii 
țrecuți. Minerii vulcătteni, în frun 
te cu comuniștii, și-au luat an
gajamente importante pentru depă
șirea sarcinilor de plan pe 1962. 
Astfel, minerii comuniști Drob 
Ghcorghe, Bordea Emanoil, Bog 
dan Gheorgbe, Gagyi Ioan, David 
Vasile, Moraru Nicolae s-au anga
jat să dea peste plan în 1962 între 
1000—3000 tone de cărbune. Pen
tru ca angajamentele luate să fie 
înfăptuite, minerii au făcut peste 
100 de propuneri privind mărirea 
vitezelor de înaintare cît și a ran
damentelor în abataje, lichidarea 
absențelor nemotivate și a acciden
telor și îmbunătățirea calității căr
bunelui. Pe exploatare colectivul 
de muncitori, ingineri și tehnicieni 
s-a angajat să depășească sarcinile 
de plan pe 1962 cu 31.000 tone 
de cărbune, să realizeze economii 
la prețul de cost în valoare de 
750.000 lei, să reducă prețul de 
cost cu un leu pe tona de cărbune 
și să sporească randamentele cu 
150 kg./post. Pentru a crea condi- 

necesare realizării angajamen-

în care se arată cum inginerului 
Haidău nu-i venea să creadă ce-i 
vedeau ochii.

$i-șt timp ce se purtau aceste 
discuții, în Mttocistemu l.C.O,, ve
nită la depozit, curgeau în fiecare 
minut, sute de litri de benzină. Șe
ful depozitului Competrol le-a pro
mts că dacă mai vor, le mai di o 
cisternă de benzină, numai să vină 
după ea.

Inginerului Haidău nu-i venea să 
creadă. Da. în cisternă curgea ben
zină. Ar fi putut striga : benzină 1 
— asemenea celor însetați care dau 
peste un izvor cu apă rece. N-a 
făcut-o. Privea totul cu îngrijorare. 
Pentru l.C.O. licoarea aceasta ce 
se cheamă benzină e salvatoare nu
mai atunci and lipsește. Căci dacă 
lipsește benzina, autobuzele nu 
merg din cauza Competr olului. Cu 
un singur motiv salvează totul. Iar 
dacă e benzină, pe cine mai arun
că vina atunci tind autobuzele stau 
în garaj fără motiv, cînd lîncezesc 
ore întregi la capetele de linie, 
cînd din cauza proastei organizări, 
oamenii își pierd răbdarea prin sta
ții. Pe rine ?

I. BRAN EA

ШіІ (I -№ ID 
И ШІ №

telorj în planurile de măsuri teh- 
nicD-organizatorice se prevăd au-; 
meroase măsuri. In sectorul’ I, de< 
pildă, « va introduce armarea me^ | 
calică ia abatajele frontale de pej 
stratul 18 și perforajul pneumatic i 
rotativ. Se va inteoduae perfora*, j 
jul umed la toate înaintările în 
piatră. In cadrul sectorului II se va 
mecaniza complet transportul, se ! 
va lărgi galeria transversală între* 
contrasuitorii nr. 3 și 4. Frontaliștiî ■ 
din sectorul III au propus să ie ’ 
introducă crațere blindate. Pentru' 
realizarea sarcinilor ce ne stau în: 
față cerem insă și ajutorul munci
torilor de la UK.IJ.M.?. Minerii
noștri uu sînt mulțumiți de cali
tatea unor utilaje, ca de pildă, cu 
limbile de macaze care se îndoaie 
ușor, iar crampoanelpr pentru li* 
niile ferate ie sar capetele cînd 
sint bătute. De asemenea, avem 
încă unele comenzi din anul I960 
ca cuzineții pentru locomotive cu 
troiey, roți dințate și saboți de 
frînă pentru locomotivele L.A.M.*8 
care nici acum nu au ajuns la noi, 
iar mina noastră duce lipsă de ele.

Pentru mobilizarea colectivului 
exploatării la realizarea din prima 
zi a noului an a indicilor de pten. 
precum și angajamentelor luate 
pentru 1962, comitetul de partid 
al minei, organizațiile de bază au 
luat măsuri de întărire a muncii 
politice de masă în rîndul brigăzi- 
Jor de mineri. Organizațiile de 
bază și-au mărit cu peste 100 de 
comuniști și tovarăși din activul fă
ră de partid colectivele lor de a- 
gitatori. Cei 450 agitatori au fost 
instruiți să popularizeze în rîndul 
fiecărei brigăzi cifrele de plan și 
angaiamentele pe 1962, să mobili
zeze minerii pentru a muncii de 
pe acum la nivelul sarcinilor pe 
noul an. Pe această temă a fort 
reînnoită și agitația vizuală în in
cinta minei.

In frunte cu comuniștii, minerii 
vulcăneni pășesc pragul noului an 
— 1962 •— cu hotiărîrea de a ob
ține tot mai însemnate realizări 
în înfăptuirea sarcinilor puse de 
partid.

• FUBLICITATE

Luna cadourilor
1—31 decembrie

Magazinele de produse 
industriale din orașul Pe
troșani au pregătit din vre
me un bogat .sortiment de
— tricotaje
— articole do galan

terie
— lenjerie 
—• cosmetice
— jucării
— cotrfecjH
— diferite pachete eu 

cadouri
— podoabe pentru po

mul do iarnă
din cmte puteți alege pen
tru cei dragi un cadom 
util și frumos.

Vizitați raioanele spe
ciale organizate la toate 
magazinele O.C.L. Pro
duse Industriale Petro
șani.

î. 1.1.1. Ptlniiil Anunjă
că organizează deservirea 

revelionului 1961-1962 la 
toate întreprinderile și orga
nizațiile de masă solicitante.

Comenzile și orice alte in
formații se pot primi la se
diul trustului la serviciul co
mercial (Petroșani str. Gh. 
Gheorghiu-Dej nr. 104, tele
fon 2871.
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taina HliniH ШМ Ш al SKitiaiiiMi 
шшаі al №iliilii № solidaritate al larilor Asiei si Midi

CAIRO 11 (Agerpres). — ȚASS 
transmite :

La 10 decembrie s-a deschis la 
Gaza (Egipt) cea de-a 5-a sesiune 
ordinară a Comitetului Executiv al 

“Secretariatului permanent al Con
siliului de solidaritate al țărilor 
Asiei și Africii.

La lucrările sesiunii participă 
reprezentanți ai 27 de țări din Asia 
și Africa, între care India, Indone
zia, Uniunea Sovietică, R.P. Chine
ză, R.P.D. Coreeană, R. P. Mon
golă, R. D. Vietnam, Republica 
Arabă Unită, Japonia, Ghana, Al
geria. Guineea, ^Tunisia, Maroc.

Sesiunea va discuta problemele 
consolidării luptei popoarelor țări
lor Asiei și Africii împotriva impe
rialismului și ale lichidării colo
nialismului.

In raportul de activitate prezen
----------------- ©-----------------

биѵегпап i englezi se opun cererii poporului 
din Rhodesia de nord de a pune capăt 

regimului colonial
LONDRA 11 (Agerpres).
Duminică R. Maudling, ministrul 

Coloniilor al Angliei s-a întors la 
Londra, din călătoria făcută în 
coloniile engleze, Kenya, Rhodesia 
și Nyassaland. Din declarația fă
cută de Maudling pe aeroport re
zultă că guvernul englez- intențio
nează să se opună în continuare 
cererii poporului din Rhodesia de 
nord de a se pune capăt regimului 
colonial și de a i se acorda toate 
drepturile politice. Maudling a de

---------------- ©-----------------

împotriva instalării de baze americane 
pe teritoriul Angliei 
Declarația lui B. Russell

LONDRA 11 (Agerpres).
TASS transmite :

La 10 decembrie cunoscutul fi
lozof și fruntaș al vieții publice 
din Anglia lordul Bertrand Russell 
a, dat publicității o declatație în 
legătură cu demonstrația de pro
test care a avut loc sîmbătă îm
potriva bazelor nucleare americane 
din Anglia. Referindu-se la arestă
rile, în masă si la represiunile ju
diciare împotriva participanților la 
aceste demonstrați’, Russell consta
tă că autoritățile consideră măsu
rile polițienești ca o victorie a lor.

;,Dar ce fel de victorie este a- 
ceasta ?“; întrebă Russeli. „Ea vine 
să confirme că poliția și armata

ВШЦЕ 11 И ѵвак
NEW YORK 11 (Agerpres).
In fața consulatului general al 

R.F. Germane la New York a
avut loc o demonstrație de pro
test împotriva ’ înarmării atomice a 
R.F. Germane. Demonstranții pur
tau pancarte pe care scria „Nu dați 
bombe Germaniei occidentale".

s _=©=_

Atac provocator al grupului 
de la Savannaket

XIENG KUANG 11 (Agerpres)
Postul de radio „Vocea Patct 

Lao“ a anunțat că două batalioane 
ale grupului de la Savannaket în 
strînsă colaborare cu subunități tai- 
landeze și cu un’ batalion al ban
diților gomindaniști, comandate de 
ofițeri americani, au ocupat la 4 
decembrie regiunea eliberată Na- 
Mo, ' situată la nord de Luang- 
Prabang, controlată de guvernul 
laoțian regal și de Neo Lao Hak- 
sat.

Postul de radio anunță că S.U.A. 
și grupul de la Savannaket încearcă 
să folosească Na-Mo ca o trambu
lină pentru un atac împotriva lo
calităților Fong-Saly și Muong-Say. 

tat la prima ședință plenară de că
tre Yussef Es-Sibai, secretar gene
ral al Secretariatului permanent al 
Consiliului de solidaritate al țări
lor Asiei și Africii, a fost analiza
tă situația internațională și dezvol
tarea mișcării afro-asiatice de so
lidaritate în pirioada care a tre
cut de la sesiunea de la Bandung 
din aprilie andl curent a Consiliu
lui de solidaritate al țărilor Asiei 
și Africii.

Yussef Es-Sibai a condamnat cu 
energie dominația colonială care se 
mai menține încă în unele țări din 
Asia și Africa. și a vorbit despre 
necesitatea unității popoarelor din 
țările Asiei și Africii în lupta pen
tru lichidarea definitivă a rușino
sului sistem colonial.

Sesiunea își continuă lucrările.

clarat că „nici o amenințare cu vio
lența" nu va influența hotărârea 
guvernului englez în legătură cu 
constituția Rhodesiei de nord.

Această constituție, după cum se 
știe, privează populația africană 
din Rhodesia de nord de principa
lele drepturi politice. Maudling a 
recunoscut că n-a reușit să obțină 
din partea tuturor partidelor po
litice din Rhodesia de nord asenti
mentul pentru această constituție.

luate împreună, sînt mai puternice 
fizicește decît cîteva mii de femei 
și bărbați neînarmați...".

Russell subliniază că partifeăhii 
păcii din Anglia au protestat în 
mod organizat împotriva prezenței 
bazelor militare americane pe te
ritoriul Angliei, deși această mani
festare putea să se soldeze pentru 
ei cu închisoare, cu concedieri și, 
foarte probabil, cu suferințe fizice.

TANGANICA — al 29-lea stat independent 
din Africa

Pe harta lumii apare un nou stat 
african independent — Tanganica 
— care, în urma unei lupte înde
lungate, și-a proclamat indepen
dența națională la 9 decembrie.

Tanganica este situată în partea 
de est a Africii și are granițe 
comune cu Kenya, Uganda, Ruan- 
da-Urundi, Congo, Federația Rho
desiei și Nyassalandului și Mozam- 
bic. Suprafața sa se întinde pe 
939.000 kilometri pătrați. Tanga
nica posedă imense bogății poten
țiale, iar cei 9 milioane și jumătate 
de locuitori, în majoritate africani, 
s-au pronunțat cu fermitate pentru 
independență națională deplină, 
pentru progresul economic, politic 
și social al țării.

Fostă colonie germană, Tanga
nica a devenit după primul război 
mondial, mai precis din 1919, teri
toriu sub tutelă engleză. Economia 
acestei țări are un caracter tipic 
colonial. Pămînturile cele mai fer
tile sînt ale plantatorilor englezi, 
întinderi uriașe de teren sînt con
cesionate companiilor engleze de 
exploatare minieră. Principala cul
tură agricolă și principalul articol 
de export este sisalul (un soi de 
cînepă). In ce privește producția 
de sisal, Tanganica ocupă primul 
loc în lume. Aproape întreaga pro
ducție de sisal este controlată de 
străini. Tanganica mai exportă 
bumbac; cafea și piei crude,- plumb, 
aur și diamante; dat bogățiile mi-

I

Declarația lui J. Nehru
DELHI 11 (Agerpres). — TASS 

transmite ;
Luînd cuvântul la 9 decembrie 

în fața grupului parlamentar al 
Partidului Congresul Național In
dian, primul ministru al Indiei, 
Nehru a declarat că el este convins 
că portughezii vor fi nevoiți să 
plece din Goa. Cu toate că pro
blema teritoriului Goa este o pro
blemă importantă care reclamă o 
soluționare cit mai grabnică, a spus 
Nehru, „ea trebuie abordată cu 
multă prudență" întrucât este lega
tă de N.A.T.O. și de alți factori 
internaționali. Dar aceasta nu în
seamnă, a subliniat primul minis
tru, că alte țări trebuie să se ames
tece în problema creată de Goa.

_=©=_

S.U.A. au efectuat o nouă 
explozie nucleară

NEW .YORK 11 (Agerpres).
In Statele Unite a avut loc o 

nouă experiență nucleară.
După cum transmit agențiile 

de presă americane la Carlsbad 
(New Mexico), într-o peșteră spe
cială, săpată la o adîncime de a- 
proape un sfert de milă, a fost 
provocată explozia unui dispozitiv 
nuclear avind o putere echivalentă 
cu 5.000 de tone de trinitrotoluen 
In urma exploziei s-a format un 
nor radioactiv care se deplasează 
în direcția orașului Carlsbad; situat 
la o distanță de circa 24 de mile 
de locul exploziei.

tporesc ckelt uielile militare 
în R. F. G.

BONN 11 (Agerpres).
Luînd cuvîntul la Munchen mi

nistrul de Război vest-german 
Strauss, a anunțat aă în noul an 
bugetar cheltuielile militare ale ar
matei Germaniei occidentale vor 
crește considerabil. Potrivit date
lor prezentate de el cheltuielile 
militare directe vor ajunge în noul 
buget la nu mai puțin de 15,5— 
16,5 miliarde mărci, în comparație 
cu 11,2 miliarde mărci din anul 
curent.

Strauss a motivat sporirea chel
tuielilor pentru înarmare; prin do
rința de a obține menținerea regi
mului actual de ocupație din Ber
linul occidental și de a duce o po
litică „de pe poziție de forță‘:.

nerale ale țării sînt în mare mă
sură neexploatate, așa cum se în
tâmplă și cu vastele resurse hidro
energetice.
- Autoritățile colonialiste engleze 
au practicat pe scară largă în 
Tanganica discriminarea rasială fa
ță de populația africană. Aceasta 
s-a manifestat în viața politică; în 
activitatea economică, în angajarea 
la lucru; în retribuirea muncii.

In Tanganica există peste 400.000 
de muncitori care trăiesc în condi
ții foarte grele. Nivelul de trai 
al muncitorilor este dintre cele mai 
scăzute din Africa. Un muncitor a- 
gricol primește lunar doar 60 de 
șilingi, în timp ce minimum ne
cesar de existență reprezintă 175 
de șilingi. In numeroase întreprin
deri ziua de lucru este de 10—11 
ore. In țară lipsesc aproape cu de- 
săvîrșire asigurările sociale. Pro
tecția muncii este ca și inexistent^.

In ultimul timp combativitatea 
clasei muncitoare din Tanganica 
a crescut mult. Numărul! grevelor 
s-a ridicat în 1959 la 205. La ele 

* au participat peste 82.000 de mun
citori. In 1960 numărul grevelor, a 
fost și mai mate. Greviștii /’cereau 
majorarea salariilor; îmbunătățirea 
condițiilor de trai și acordarea de 
drepturi politice.

Puternicul avînt al mișcării de 
eliberare națională din Africa nu 
putea să nu influențeze situația din 
Tanganica și aceasta cu atit mai

„Cuba revoluționară este steaua 
călăuzitoare a Americii Latine"

NEW YORK 11 (Agerpres).
In timp ce în Statele Unite se 

întețește campania provocărilor și 
amenințărilor la adresa Gubei, po
poarele Americii Latine își mani? 
festă tot mai combativ solidarita
tea cu revoluția cub&ă.

După cum anunță agenția Prensa 
Latina, într-o scrisoare adresată 
secretarului general al Organizației 
Statelor Americane în numele gru
pului politic „Mișcarea populară 
revoluționară" Hidalgo, fost minis
tru în guvernul Ecuadorului și că
pitanul în retragere din armata 
Ecuadorului, Flores protestează cît 
se poate de energic împotriva ho
tărârii luate de Consiliul O.S.A. de 
a se amesteca în treburile interne 
ale Cubei.

Menționînd că această hotărîre 
„distruge însăși bazele sistemului 
panamerican", autorii scrisorii sub
liniază că „Organizația Statelor A- 
mericane a devenit din ’nou ca și 
precursorul său din 1889 — o a- 
genție a colonialiștilor".

In capitala Boliviei, La Paz, a 
avut loc un miting organizat de

Situația din Congo
ELISABETHVIULE 11 (Ager

pres).
După cum transmit agențiile oc

cidentale; luptele din Katanga con
tinuă. Avioanele comandamentului 
O.N.U au dat lovituri puternice 
bateriilor de mortiere de la tabăra 
întărită a jandarmeriei katangheze 
Massart. Ele au atacat, de aseme
nea, coloanele separatiștilor care se 
îndreptau spre Manono, oraș aflat 
în mâinile forțelor O.N.U, Din 
surse aje Națiunilor Unite s-a a- 
nunțat, de asemenea, că au fost 
atacate diverse obiective din Elisa- 
bethville și Kolwezi. Clădirea poș
tei din Elisabethville a primit o lo
vitură din plin. Ca urmare, legă
turile prin telefon ale capitalei 
separatiștilor cu lumea exterioară 
au fost întrerupte.

In legătură cu atacul împotriva 
localității Kolwezi (situată la 40 
km. nord-vest de Elisabethville) 
important nod de comunicație, a- 
genția Belga relatează că a fost 
distrus un depozit de țiței,) precum 
și, diverse instalații feroviare și 
industriale aparținînd societății U- 

mult cu cât oondițiile care s-au 
creat în această țară au contribuit 
la apariția și creșterea considera
bilă a mișcării de eliberare națio
nală.

Proletariatul din Tanganica este 
luptătorul cel mai hotărît și con
secvent pentru independența patriei 
sale. Clasa muncitoare, țărănimea, 
burghezia naționala și intelectuali
tatea au format un front unic de 
luptă împotriva colonialiștilor pen
tru cucerirea independenței națio
nale.

Partidul Uniunea Națională A- 
fricană din Tanganica, înființat în 
1954 de reprezentanții burgheziei 
naționale și intelectualității, a de
venit principala organizație politi
că a populației de culoare în lup
ta pentru cucerirea independenței 
naționale.

Puternica mișcare de eliberare 
din acest teritoriu a silit autori
tățile colonialiste engleze ca în oc
tombrie 1960 să acorde Tanganicăi 
dreptul la autodeterminare, dar gu
vernatorul englez continua să dis
pună în Tanganica după bunul său 
plac.

La tratativele din luna aprilie 
care au avut loc la Dar-Es-Salam, 
(ceea ce înseamnă ■„limanul pă
cii") capitala Tanganicăi, reprezen
tantul Angliei a fost nevoit să-și 
dea oonsimțâmîntul ca la 9 decem
brie Tanganica să devină stat in
dependent.:

Federația studenților din Bolivia. 
Luînd cuvîntul la miting, Mercado, 
conducătorul organizației „Mișca
rea națională revoluționară", a de
clarat : „Cuba revoluționară este 
steaua călăuzitoare a Americii La
tine. Cuba a inaugurat mișcarea 
de eliberare și după ea vor urma 
în mod inevitabil celelalte popoare 
ale Americii Latine care doresc, ca 
și Cuba, să creeze o societate nouă, 
în care majoritatea să nu îndure 
foamea, iar un grup mic să tră
iască în lux".

El a criticat așa-numita „Alian
ță pentru. progres", creată la pro
punerea președintelui Kennedy, a- 
rătînd că această alianță nu va 
contribui la dezvoltarea economică 
a Americii Latine.

La miting a luat cuvîntul, de 
asemenea, Andres Solis, conducă
torul organizațiilor de tineret, care 
a declarat că nu este departe ziua 
cînd împotriva imperialismului Sta
telor Unite se vor ridica *■* % po
poarele Americii Latine. Pa»- . gr 
ții la miting au salutat c. pldură 
revoluția cubană.

nion Miniere du Haut Katanga.
Comandantul suprem al forțelor 

O.N.U. în Congo, generalul Mc
Keown, care a făcut o scurtă vizită 
la Elisabethville, a declarat că în 
cîteva zile în Katanga vor fi res
tabilite legea și ordinea. Generalul 
WfcKeown a anunțat că unitățile 
de mercenari folosesc vehicole cu 
însemnele Crucii Roșii pentru ope
rațiuni de recunoaștere și transpor
tare de trupe.

P80BRAM DE RADIO
13 decembrie

PROGRAMUL I. 7.00^ CSlio- 
jurnal. Sumarul presei â&l&ale. 
7,45 Cînfjă fluierașul Dumitru Zam
fira, 8,00 Din presa de astăzi,
8.30 Suite de compozitori romîtri, 
9,00 Muzică ușoară, 10,08 Teatru 
la microfon : „La miezul nopții", 
dramatizare de Silvia Kerim și Ana 
Roman, 12,00 Din muzica popoa
relor, 12,30 Concert de prînz; 13,05 
Cîntece, 14,00 Muzică din operete,
14.30 Melodii populare, romînești; 
15,10 Programe muzicale alcătuite 
de ascultători, 16,15 Vorbește Mos
cova 1 17,15 Din folclorul popoare
lor; 17,30 In slujba patriei; 18,00 
Soliști și formații artistice de ama
tori, 18,35 Muzică ușoară romî
nească, 19,25 Muziaă interpretată 
de fanfară, 19,45 Cântece la cere' 
rea pionierilor, 21,15 Cine știe4cîș- 
tigă (reluare), 22,30 Muzică popu
lară romînească și a minorităților 
naționale. PROGRAMUL II.' 12,55 
Muzică distractivă de . compozitori 
din țări socialiste, 13,25 Muzică 
populară romînească, 14,03 Muzică 
de estradă, 15,00 Cu cântecul și jo
cul pe întinsul patriei, 16,15 Cîn
tece, 17,00 Valsuri din operete; 
17,20 Răspundem ascultătorilor; 
18,05 Muzică ușoară, 18,35 Cântece 
de școală, 18,50 Foileton, 19.00 
Din viața de concert a Capitalei; 
19,40 Muzică ușoară, 20,00 „Vi
trina cu noutăți muzicale" — In 
program : muzică populară romî
nească (reluare). 20,40 Cîntece re- 
voluționare 21,20 Cîntece din fol
clorul nou și jocuri populare ro* 
mînești, 22,45 Muzică de estradă.
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CINEMATOGRAFE
13 decembrie

PETROȘANI — 7 Noiembrie: 
Vals pentru un milion ; Al. Sabia: 
Leon Garros își caută prietenul ; 
LONEA : Circul. (Responsabilii ci
nematografelor Petrila, Livezeni; 
Aninoasa, Vulcan, Lupeni, Crivi- 
dia, Bărbăteni și Uricani n-au tri
mis programarea filmelor pe luna 
decembrie).
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